SPRAWY ORGANIZACYJNE:
• Opłata konferencyjna w wysokości 300 zł, wnoszona przez wszystkich
uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację
w recenzowanej monografii naukowej, uroczysty bankiet przewidziany
wieczorem 17 września 2014 r. oraz integracyjną kolację przy ognisku
zaplanowaną na wieczór 18 września 2014 r.
• Do 31 sierpnia 2014 r. zostanie przedstawiony szczegółowy program
konferencji wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz
dokonają opłaty konferencyjnej.
• Koszty podróży uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące.
• Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł wraz z kwotą wynikającą z ceny
wybranej przez uczestnika i zaznaczonej w karcie zgłoszenia opcji noclegu
i wyżywienia należy wpłacić na konto:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa NIP: 778 14 23 778
BZ WBK, nr konta: 55 1090 1346 0000 0001 1934 6268
koniecznie z dopiskiem: „Świerklaniec”

ZAPROSZENIE
do udziału
w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
– UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

pod hasłem:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Podmioty, środowiska i obszary
wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych

Konferencja „Bezpieczeństwo zdrowotne”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
lub
e-mail: zdrowie@wsb.net.pl
sekretariat@wsb.net.pl
tel.: 61 851 05 18 / 694 835 348

Informacja o konferencji znajduje się także na stronie internetowej:

www.zdrowie.wsb.net.pl

17-19 września 2014 r.
Miejsce obrad plenarnych:
„Pałac Kawalera”
ul. Parkowa 30, 42-622 ŚWIERKLANIEC
Początek obrad:
17 września 2014 r., godz. 1000

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
PODMIOTY, ŚRODOWISKA I OBSZARY WYZWAŃ ORAZ
ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH
Celem konferencji jest rzeczowa wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja
wyników badań dotyczących wyzwań i zagrożeń zdrowia. Rozważania
obejmować będą sześć obszarów tematycznych:
1.
PODSTAWY TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE
ASPEKTY
BADAŃ NAD ZAGADNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
2. BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
3.
PRZEDMIOT BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO – OBSZARY
WYZWAŃ ORAZ ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH:
§ fizyczny wymiar zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne
§ psychiczny wymiar zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne
§ społeczny i duchowy wymiar zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne
§ zdrowie seksualne i reprodukcyjne a bezpieczeństwo zdrowotne
4.

PODMIOT BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
§ podmiot wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych z perspektywy
rozwojowej
§ podmiot bezpieczeństwa zdrowotnego a wybrane zagrożenia zdrowotne
§ jednostka, grupa społeczna, społeczeństwo – jako podmioty
bezpieczeństwa zdrowotnego

5.
PODMIOTY
WYKONUJĄCE
DZIAŁALNOŚĆ
LECZNICZĄ
I PROFILAKTYCZNĄ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ ORAZ ZAGROŻEŃ
ZDROWOTNYCH
6.

ŚRODOWISKA WYZWAŃ ORAZ ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH

Bezpieczeństwo zdrowotne może być definiowane przez pryzmat zagrożeń
zdrowotnych, ale też wyzwań i szans, jakie dają nowoczesne procedury
diagnostyczne, działalność profilaktyczna, lecznicza, edukacyjna. W kontekście
szerokich i wieloczynnikowo uwarunkowanych przemian współczesnego
świata, bezpieczeństwo zdrowotne staje się nie tyle wyzwaniem, co wymogiem
dla wielosektorowych działań praktycznych i pogłębionej analizy teoretycznej.
Warto podkreślić, że rozumienie zdrowia zgodnie z paradygmatem
holistycznym otwiera szerokie pole do dyskusji dla przedstawicieli licznych
profesji oraz studentów wielu kierunków – według założeń organizatorów
konferencja powinna stać się bowiem przestrzenią do spotkania wszystkich,
którzy dostrzegają znaczenie rozważań na temat bezpieczeństwa
zdrowotnego, jako zagadnienia niezwykle istotnego, a wciąż słabo
reprezentowanego zarówno w świadomości społecznej, jak i literaturze
fachowej.

KOMITETY

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie… ” ,
że bezpieczeństwo zdrowotne to zagadnienie co się zowie,
póki na zaproszenie na konferencję nie odpowie
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UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:
1. Konferencja adresowana jest do osób działających w obszarze ochrony zdrowia, profilaktyki, edukacji, jak
również, polityków i urzędników administracji państwowej i samorządowej, którzy na różnych poziomach
wpływają na kształt polityki zdrowotnej i są zainteresowani problematyką bezpieczeństwa zdrowotnego
zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zapraszamy do podzielenia się wiedzą oraz wymianą
doświadczeń i poglądów na temat wyzwań i zagrożeń zdrowia.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej (pocztą tradycyjną na adres Uczelni lub pocztą
elektroniczną na adres: zdrowie@wsb.net.pl) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do
17 sierpnia 2014 r.
3. Obrady prowadzone będą w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych
i w sesjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy
przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – 20 minut; komunikat – 10 minut;
wypowiedź w dyskusji – 5 minut.
4. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki
obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
5. Artykuł pokonferencyjny o objętości zgodnej z wymaganiami redakcyjnymi należy przesłać do Sekretariatu
Konferencji drogą mailową na adres: zdrowie@wsb.net.pl najpóźniej do 31 października 2014 r. Autorzy
tekstów są zobowiązani do zredagowania ich zgodnie ze wzorem edycyjnym umieszczonym na stronie
wydawnictwa (http:// www.wsb.net.pl/informacje-dla-autorow).
6. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana, a egzemplarze autorskie rozesłane uczestnikom
do końca maja 2015 r. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

